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Beechêving.

Begrijpelijk.

--Als miin baas zijn rvoorden niet intrekt, zal ik uit zijn clienst gaar

- Wat zei hij dan ?

- Dat ik een anderen post moet zoeken.
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De Chineezen nemen de Europeesche beschaving aan.
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trachexr.Olrr te

Ver{uaoÈd. Getrouwd.

Goed begrepen.
Vad.er. Zoo jongen, ge moogt geen vleesch ! Tr:en ik zoo klein was,

wss ik blij als ik groenten en aardappelen kreeg.
Zoon. h{u, papa ! dan hetrt ge bij ons toch beter.

Fractisch.

Jantje. ja dokter ! als ik goed levertraan drink, krijg ik telkens van
moeder tien centen.

Dokter. En r,vat koopt ge daar dan voor, ventje ?

Jantje. Moeder claet het geld in den spaarpot en koopt daarvoor weer'

nieuwe lcvertraan.

Hij wist het niet meer.
ile koster vondt .!an Drooglever 's morgens vroeg in een gracht en maakt

Tq.ern wakker. << Maar Jan ,r, vraagt de koster, << van lvaar komt gij nu toch >.

< Wel koster, of het van een bruiloft is of van een Lregrafenis, ik zou het
llln zieie niet kunnen zeggen. Maar 'k peinsde gistert','ond tcch in elk geval,
d;çt i:k hier in mijn bedde rolde.
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Meester boven nrcester.

Jan. Begrijp eens, mijn oom is zoo dik, dat hij in geen twintig jaar zifr
voeten heeft gezien.

Willem. Dat is nog niets; mijn tante is zoo klein, dat zij op een stoel
moet gaan staan om haar hoed op te zetten

Itrendrik. Dat is wat ! Ik heb een neef, die zoo lang is, dat hij, als hi!
op I Januari natte voeten krijgt, eerst den 31u" December verkoudc'n iir I,::t
hoofd wordt.

Innemen.

Een familie in New-York bezat een fraaie Angora-kat, die ieders lieve-
ling was. Op zekeren dag werd poes ziek. De vee-arts lverd gehaald en

schreef een poeder voor. Maar poes wilde niet innemen. Men deed de medi-
cijn in hare melk, sprooicle ze over stukjes vleesch, 

- 
't hielp alles niets,

poes raakte het eten niet aan. Het haar in den keel te gooien en daartoe del
bek open te maken, mocht niemand gelukken. Men was ten einde taaLl,. Daaî
kwam toevallig een Iersch buitenmeisje in de keuken en hoorde van de ont-
steltenis. < Kom >>, sprak zij, << geef mij het geneesmiddel maar en wat spek-
vet. Ik raad da1 ik het er in krijg ! > Vlug roerde zij den poeder door het vei
en besmeerde even vlug de niets kwaads vermoedende poes met dit rnengsel

- ver haar fraaien pels. Onverwijld begon onze poes haar toilet te maken en

zich schoon te likken, en * de poeder was binnen !

Duidetijk Bewiji.
Mijnheer Brak (tot Zondagsjager) : - Wat hoor ik, hebt ge van inL,r'BEn

cen koe geschoten?
Zondagsruifgv; - Onzin: Ge ziet toch wel dat mijn weitasch leeg..'

Plicht.
Rechter. - Ge hebt niet alleen diner gebruikt, terwijl ge wist dat ge l.:

niet betalen kon, maar er ôôk nog een {lesch wijn bij gedronken !

Oplichter. - Dat moest ik wel doen, mijnheer de rechter, in de ecl:.:
stond aangeplakt : - Wijn verplichtend !

De Kinderen.
Een dame in Amerika met zeven kinderen, kon maar geen huis i'ir j.'

't Is daar als hier : wij verhuren niet aan families met kinderen. De :,-,
wilde niet liegen, maar besloot een list te gebruiken. Zebracht haar kir'.- -

naar het kerkho{ en zei << wandel hier wat, tot ik terug keer >>. Dan E.r: -=
weer op een leeg kwartier af. < Hebt ge kinderen ? > vroeg de eigen;--s
<< Zes, maar ze zijn op het kerkhof >>. 

- << Arme moeder >>, zoo beki r. :.
eigenares haar. Ze verhuurde het huis. Als de akte geteekend rvas. i'er: :1
de dame, hoe alles ineen zat. De huiseigenares was woedend, maar kon r,==
doen. Er was geen bedrog gepleegd.
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Haar meening.

i'{eer : Kijk, onder 't spreken is mijn sigaar uitgegaan - zelfs de beste
si.gaar deugt niet meer, als men haar laat uitgaan.

Bame : la, zoo is het met de mannen ook.

llij had er e€n.

Koopman : Wel, Joostens, moet ge geen spreekmachine koopen i)
Joostens': Ik heb er al een thuis.
Koopman ; Wat hebt ge e rvoor betaald ?

Joostens : Niets. Ik ben er mee getrouwd.

RAADSELPRTJSKATTAP.

Uits(ag van den derden prijskamp :

Viijzer, ijzcr"; paarcl ; pair'; nachtvorst; r; op den kop.

De prijzen zijn gevâllen aan : .|. D., Foelkapelle. -- G. C.,. Contich. --
,. 8.. Antwerperl. - A. D., Sirt-TruiCen. - M. K., Antwerpen. .- C. P.,
St-Giliis (DendermonCe).- lvi.T., Mechelen. , E.v.B., Eekloo. - M.
v Cr., Turnhout. - C. 8., Buggenhout. - De boeken zijn verzonden.

ZESDE RAADSELPRIJSKAMP.

1. lviet eeir b. ben ik een deugniet, en zoncler b. woort ik in den Hemel
2. Wat staat er tusschen Londen en Liverpool ?

3. eiijn eerste is niet lang en mijn tweede niet arm en nrijn geheel eelt
lv{aamsche stacl.

4. Mijn eerste is niet oud, door mijn tweede gaat en rijdt men in en uit,
Mijn geheel .,1'erd in den oorlog in Vlaanderen verwoest en wordt nu her-
bor*wd.

5. Ik ben een rivier in België. Zonder inijn laatste letter doe ik dienst in
school.

Oplossingen worden verrvacht tot en met 23 December, aan dit adres :

J. VAN DER MEULEN, Antu'erpsche Steenweg, 55, Contich,
Daar het dan rond Kerstdag is verloten wij onder de goede oplossers;

boekjes, die ze aan hun kinderen, broertjes, zustertjes, koziintjes, nichties,
kulnen geven, namelijk uit A. Hans' Kinderbibliotheek : l0 groepen van'6
hçkjes elk, (dus voor 10 oplossers elk 6 verschillende werkjes) en 20 groê-
pei van 3 boekles elk (dus voor de 20 volgende winners elk 3 verschillende
boekjes).



Pri,is 35 cent. - Abonn. per jaar 2t,tl0 fr. 9 Decembet 1922.
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Filips Van Artevelde
en an(lere verhalen

door A, HANS

[,ilsalc Cr:br. Il-\ \S. Crilticlr,


